
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ                       

(ΚΕΘΕΑ)                                                                                                  

Σορβόλου 24, Μετς    Αθήνα, 16/03/2018 
116 36 Αθήνα      

  Α.Π.:  ΚΥ/2018/299 
Πληροφορίες: κα. Ιωακείμ  

(Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986) 

και ώρες 9:00 έως 14:00  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. 
  
Σε εφαρμογή της απόφασης της 4ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/16           
« προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση » 
 
Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΘΕΑ πρόκειται να προβεί στη λήψη υπηρεσιών καθαρισμού με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του άγονου διαγωνισμού 
που προηγήθηκε. 
 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης :  6Ο74ΟΡ9Υ-ΟΥ2 
CPV: 90919200-4       
ΚΑΕ : 62-07-015000 
 
Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για διάρκεια 2 ετών  ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν των 172.360,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, αφορά στις κάτωθι 
ομάδες: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Το ΚΕΘΕΑ θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ. 
7/10.01.2018 Απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. 
 
Προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές σας 
Ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με συστημικό αριθμό : 55597, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2017/1258 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου 
διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται σε αυτή. 
 
Η σύμβαση θα διαρκέσει για δύο (2) έτη από την υπογραφή της 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ-ΝΟΜΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

1. ΟΜΑΔΑ 1- ΑΤΤΙΚΗ  111.200,00 137.888,00 

2. ΟΜΑΔΑ 2 – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 27.800,00 34.472,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 139.000,00 172.360,00 

http://www.promitheus.gov.gr/


 
 
 
Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών για όλες τις  παραπάνω Ομάδες - 

Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα 

(«μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ανά Ομάδα – Νομό. 

 

 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  έξι (6) μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας 

 
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

      ΕΝΑΡΞΗ      ΛΗΞΗ 

 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

WWW.PROMITHEUS.GO

V.GR ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

 

19/03/2018 

15.00 

 

 

03/04/2018 

14.00 

 

11/04/2018 

12:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής Προσφοράς 
στο σύστημα. 
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται  στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr. 
 
 
 

 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο  

        Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
 
 

                                   Γκιτάκος Βασίλειος 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kethea.gr/
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